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Ψ ή φ ι σ μ α  

γ ια  τη ν  Πα ιδαγωγ ι κή  κα ι  Δ ιδακτ ι κή  Επάρκε ια  

 
Με πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 99 Ν. 4957/2022 και άρθρο 32 Ν. 
5029/2023) η Πολιτεία αφαιρεί το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας από το πτυχίο που χορηγείται στους αποφοίτους του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αλλά και πολλών άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών 
Σχολών και των Σχολών Θετικών Επιστημών της χώρας. Δημιουργείται μια νέα 
δομή σε κάθε ΑΕΙ, η οποία θα χορηγεί το εν λόγω Πιστοποιητικό ύστερα από 
παρακολούθηση μαθημάτων 60 ECTS που αντιστοιχούν σε διδακτικό φόρτο ενός 
περαιτέρω έτους σπουδών.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνέχεια και προς επίρρωση 
του πρόσφατα δημοσιευθέντος Ψηφίσματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες 
ελήφθησαν:   

- αγνοώντας και ακυρώνοντας τη θεσμοθετημένη από τον νόμο ειδική κατη-
γορία των καθηγητικών σχολών (Ν. 3194/2003, Α΄ 267, αρ. 8, § 2 και μεταγενέ-
στερες συμπληρωματικές διατάξεις), οι πτυχιούχοι των οποίων διορίζονται ως 
σήμερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς πρόσθετα 
πιστοποιητικά. 

- σε εμφανή αντίθεση με την πρόσφατη (2019) πιστοποίηση από την Εθνική 
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης του υφιστάμενου Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του, το οποίο ενσωματώνει ικανό αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων 
που εξασφαλίζουν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. 

- δίχως να έχει προηγηθεί καμία απολύτως ενημέρωση από την Πολιτεία 
ούτε και διαβούλευση με τα άμεσα ενδιαφερόμενα πανεπιστημιακά Τμήματα. 

- χωρίς να έχουν τεκμηριωθεί με επιστημονικούς όρους οι λόγοι για τους 
οποίους το υφιστάμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του κρίνεται πλέον 
ανεπαρκές για τη χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

 
 
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
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Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαμαρτύρεται επίσης για τη θεσμοθέτηση 
διακρίσεων μεταξύ Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, των οποίων οι απόφοιτοι 
διορίζονται στον ίδιο κλάδο της Μέσης Εκπαίδευσης. Αφαιρώντας την 
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από τα πτυχία των περισσότερων 
Τμημάτων και διατηρώντας την σε άλλα, θεσπίζονται πτυχία δύο ταχυτήτων από 
την ίδια Σχολή.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εκτιμώντας ότι η απόσπαση της Παιδαγω-
γικής και Διδακτικής Επάρκειας από το πτυχίο που χορηγεί προσβάλλει τον 
πυρήνα της ιστορικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας του, καλεί τις Αρχές του 
ΕΚΠΑ να κάνουν τα απαραίτητα διαβήματα και την Πολιτεία να προχωρήσει στις 
δέουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε:  

- να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 99 του Νόμου 4957/2022 
και 32 του Νόμου 5029/2023 ως προς τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
τα οποία έως τώρα χορηγούν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. 

- να διασφαλιστεί ότι η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα περι-
λαμβάνεται στο πτυχίο που χορηγείται από το Τμήμα, εντός του υφιστάμενου 
χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης των σπουδών.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα συνεχίσει και στο μέλλον, με κάθε 
πρόσφορο νόμιμο μέσο, να αναδεικνύει στη δημόσια συζήτηση το πρόβλημα που 
έχει προκύψει έως την οριστική επίλυσή του. 


